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Stryków, dnia Ż9.09.2020 r

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3, ust. 3a, 3f_3h ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. zŻ020r. poz.283 ze zm.) oraz art.9, art.l0 i art.49 ustawy
zdnia czerwca l9ó0 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z2020r.poz.256zezm.),
Burmistrz Strykowa, w ramach prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie stacji paliw wraz
zniezbędną infrastrukturą w miejscowości Sosnowiec-Pieńki, gm. Stryków na działce nr ew. 2o0lŻ3,
na wniosek złoŻony przez BP Europa S'E' oddział w Polsce, ul. Jasnogórska l, 3l -358 Kraków

l.

zawiadamiarże:.

Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię z dnia 06.08.2020 r. znak
WooS.4220.5l5.2020.MGa o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaĘwania na
środowisko przedsięwzięcia;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgietzu wydał opinię sanitarną z dnia03.08.20Ż0r.
znak PPIS-Zg-ZN5-440/Ż5l19312020 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziĄwania na
środowisko przedsięwzięcia,
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu wydał opinię z dnia 15.O9'Ż0Ż0 r. znak wA.ZZŚ.5.435.1.
469.2020.MS o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia;
4. Został zgromadzony materiał dowodowy stanowiący podstawę do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia;
5. Wyznacza się stronom postępowania siedmiodniowy termin od daty doręczenia niniejszego
obwieszczenia na zapoznanie się z aktami sprawy i wypowiedzenie się co do zebranych
dowodów i materiałów orazzgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. ?4 ust' 3a ,,ustawy ooś'',stroną postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przrysługuje prawo
rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaĘwaÓ przedsięwzięcie
w wariancie Zaproponowanym pruez wnioskodawcę, z zastrzezeniem art. 8l ust. 1 ' Przez obszar ten
rozumie się: przewidywany teren' na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar
znajdujący się w odległościl00 m od granic tego terenu; działki, na których w wyniku realizacji,
eksploatacji lub uĄrtkowania przedsięwzięcia zostaĘby przekroczone standardy jakościśrodowiska,
lub działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może
wprowadzió ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z iej aktualnym
przeznaczeniem.
Informuję więc o uprawnieniach wsrystkich stron tego postępowania wynikających z art.l0
k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w tej sprawie w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, pok. nr 24 w godz. pracy Urzędu oraz składaó
wnioski iuwagi.
Liczba stron przedmiotowego postępowaniaprzekracza 10, wobec czego, zgodnie zart.74 ust.
3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiskaoraz o ocenach oddziablwania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu
postępowania administracyjnego tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organów
administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do publicznej wiadomości. obwieszczenie
uważa się za dokonane po upĘwie l4 dni od dnia publicznego obwieszczenia.
Publiczne obwieszczenie następuje w dniu: 5 października 2020 r.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Strykowa z siedzibą w Strykowie, ul.
Kościuszki27,95-010, e-mail: strykow@strykow.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu
wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Pozostałe informacje w zakresie ochrony
danych osobowych dostępne są na stronie BiuleĘnu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Strykowie, w zakładce Ochrona danych osobowych http://bip.strykow.pl/?a:7983.
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Wywieszono dnia...
Zdjęto dnia

(pieczęć Urzędu i podpis)

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęĘv (2l dni nie licząc dnia wywieszenia i dnia zdjęcia):
Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w SĘkowie
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strykowie
Tablica ogłoszeń sołectwa Sosnowiec
Tablica ogłoszeń sołectwa Sosnowiec-Pieńki
ala

l.
2.
3.
4.
5.

Do wiadomości:
l. BP Europa S.E. oddział w Polsce _ za pośrednictwem pełnomocnika

